LISTY NA 20 LECIE POLONIJNEGO KLUBU PODRÓZNIKA
Będziemy z Wami sercem i myślami!
Drogi Jurku, na Twoje ręce - w imieniu Zbyszka, a także własnym pragnę złożyć gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Klubu.
Przed wielu laty, doceniając osiągnięcia Zbyszka, zaprosiłeś go w poczet
członków honorowych Polonijnego Klubu Podróżnika, a w 2010 roku
mianowałeś honorowym gościem Balu Podróżnika.
Trudno w jednym liście wymienić wszystkie Twoje dokonania,
wyrazić podziw i uznanie dla niezwykłej działalności, obfitującej w wyjątkowe dla promowania
kultury polskiej poza granicami kraju wydarzenia.
Ofiarujesz czas i niemałe środki finansowe, aby każdego roku uhonorować w Waszych progach i
na słynnym balu wybitne postaci polskich odkrywców. Zawsze dbasz o to, aby - oprócz zapewnienia
im udziału w balu - zaprezentować ich dorobek na spotkaniach autorskich w Konsulacie RP, w
licznych klubach i ośrodkach polonijnych. Nasz „nowojorski czas” był okazją, aby poprzez
przygotowany przez Ciebie program Zbyszek mógł przybliżyć słuchaczom swoje odkrycia w
dziejach kultury polskiej oraz naszej historii. Te spotkania pozwoliły nam przeżyć wiele niezwykłych
wzruszeń!
Wszystko to nie byłoby możliwe bez Ciebie, Jurku i bez Twojej “rodzinnej ekipy.” Atmosferę,
którą stwarzacie gościom w swoim domu oraz program pobytu cechuje najwyższy poziom. Myślą
przewodnią działalności Twojej i Twoich bliskich jest szeroko pojęty patriotyzm – miłość do Polski i
Polaków, dbałość o upowszechnianie ich dokonań w każdym miejscu, bez względu na to czy
prowadzisz wyprawę, czy organizujesz wielki bal. Za to i za wspólnie przeżyte w Nowym Jorku
chwile bardzo Ci dziękujemy.
Piszę te słowa nie tak, jak zrobiłby to Zbyszek, ale ciężka choroba, która go dosięgła 5 lat temu,
pozbawiła go możliwości pisania, częściowo mówienia i czytania.
W lutym będziemy z Wami sercem i myślami. Życzymy całemu Polonijnemu Klubowi
Podróżnika wytrwałości w popularyzowaniu dokonań Polaków w USA.
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